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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๗  

วันเสาร์ที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. นางอรวรรณ  ชยางกูร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

   ๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
๑๐. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ 
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายวโิรจน์  มโนพิโมกษ์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

 
ผู้ที่ไม่มาประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 

/๔. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ... 



๒ 
 

๔. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

๖. นางอรอนงค์ งามชัด     ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน         ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย   ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ 
   วิเทศสัมพันธ์  
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
   ทรัพยากรมนุษย ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๗. นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 
   และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๘. นายชาติชาย  เมาลีชาติ นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุม เพ่ือทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                      
ได้ลาประชุม จ านวน  ๕  ท่าน ดังนี้  
  ๑. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร 
  ๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
  ๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์ 
  ๔. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
  ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๑.๒  การอนุญาต... 



๓ 
 

 ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ ประชุม เพ่ือทราบ เนื่ องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

    ๑.๑.๓  การร่วมงานพิธีรับมอบอาคารเรียนรวมใจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     วิทยาเขตมุกดาหาร 
      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เกี่ยวกับการรับมอบอาคารเรียนรวมใจ ซึ่งเป็น

อาคารเรียนที่จังหวัดมุกดาหาร โดย ดร. กว้าง รอบคอบ เป็นผู้ระดมทุนในการด าเนินงานก่อสร้างอาคารให้กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารและได้ท าพิธีมอบอาคาร
ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารได้เข้าร่วม
ในพิธีรับมอบอาคารดังกล่าว   

     
มติที่ประชุม รับทราบ 

  

๑.๑.๔  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
 และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม” 

  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยทางสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ               
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม” โดยจะด าเนินการในวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์                     
(หาดตะวันรอน) จังหวัดชลบุรี  

    

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๑.๕  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
        ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่ 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  จ านวน  ๓  ท่าน ดังนี้  
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  
    แทนต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ 

๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส   
  แทนต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 

   ๓. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้   
   แทนต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ... 



๔ 
 

    ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
           ๑.๒.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดวันเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร 
              ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี                
ฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุม เพ่ือทราบ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ               
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึ กษ าจากมหาวิท ยาลั ย อุบลราชธานี  ป ระจ าปี การศึ กษ า ๒๕๕๖  จ านวนประมาณ  ๓ ,๐๐ ๐  คน                                  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยก าหนดเป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗     

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

       ๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
                                         ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (มคอ.๗) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี              
ฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายให้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)  บันทึกข้อมูล มคอ.๒ - มคอ.๗  ลงในระบบบริหารจัดการ
หลักสูตร (UBU TQF MAPPER)  เพ่ือช่วยในการบริหาร ก ากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรและเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเริ่มให้บันทึกข้อมูล มคอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานหลักสูตรจนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยแยกออกเป็นคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวน ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย มีหลักสูตรที่
รายงานผลการด าเนินการทั้งสิ้น ๘๐ หลักสูตร (ตารางท่ี ๑) 
 

ตารางที่ ๑ : หลักสูตรที่รายงาน มคอ.๗ ในระบบ UBU TQF MAPPER  
คณะ จ านวนหลักสูตรที่สง่ มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ ๓ ๕ ๘ 
๒. คณะนิติศาสตร ์ ๑ ๐ ๑ 
๓. คณะบริหารศาสตร ์ ๘ ๑ ๙ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑  ๐ ๑ 
๕. คณะเภสัชศาสตร ์ ๑ ๔ ๕ 
๖. คณะรัฐศาสตร์ ๓ ๒ ๕ 
๗. คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๐ ๑๑ ๒๑ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖ ๑๐ ๑๖ 
๙. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๑ ๐ ๑ 
๑๐. คณะศิลปศาสตร ์ ๙ ๒ ๑๑ 
๑๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒ ๐ ๒ 

รวม ๔๕ ๓๕ ๘๐ 
/หมายเหตุ... 



๕ 
 

หมายเหตุ : คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด นับเป็น ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จากการสรุปรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 

๑) ผู้จัดท าหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในการเขียน มคอ.๗ เท่าที่ควร เช่น หมวด ๕ การบริหารจัดการ
หลักสูตร หลักสูตรระบุเพียงการด าเนินงานภายในหลักสูตรว่ามีด าเนินงานอย่างไร  แต่ไม่ได้ระบุปัญหาหรืออุปสรรคใน
การบริหารจัดการหลักสูตร  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถรู้ถึงปัญหาในการบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตรได้  

๒) ปัญหาทางด้านทรัพยากรประกอบการเรียน พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์/โปรเจคเตอร์/ไมโครโฟน                  
ภายในห้องเรียนมีสภาพไม่เอ้ืออ านวย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ระบบเครือข่ ายอินเตอร์เน็ต           
ไร้สายไม่เสถียร และอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ มีสภาพช ารุด  

๓) การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
       - ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญ

ที่เก่ียวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา  
       - สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย 
       - ผลักดันให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น โดยการเพ่ิม

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity Based Learning)  และการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชน เป็นฐาน (Community Based Learning)  เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    
 

 ๑.๒.๓  รายงานจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี             

ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้สรุปจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  จ าแนกตามระดับและคณะ ดังนี้ 

 
 

คณะ หลักสูตรเก่า รวม 
(๑) 

หลักสูตร TQF รวม 
(๒) 

รวม (๑+๒) 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

๑. เกษตรศาสตร์ ๓ ๒ ๒ ๗ ๓ ๓ ๒ ๘ ๑๕ 
๒. วิทยาศาสตร ์ ๑๐ ๖ ๒ ๑๘ ๘ ๘ ๓ ๑๙ ๓๗ 

๓. วิศวกรรมศาสตร ์ ๖ ๕ ๔ ๑๕ ๖ ๕ ๕ ๑๖ ๓๑ 

๔. เภสัชศาสตร ์ ๒ ๑ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ ๖ ๑๐ 

๕. ศิลปศาสตร ์ ๑๔ ๔  - ๑๘ ๙ ๔  - ๑๓ ๓๑ 

๖. บริหารศาสตร์ ๗ ๒ ๑ ๑๐ ๘ ๑ - ๙ ๑๙ 

๗. ศิลปประยุกต์ฯ ๑ - ๑ ๒ ๑ - - ๑ ๓ 

๘. วท.แพทยศาสตร์ฯ ๓ - - ๓ ๒ - - ๒ ๕ 

๙. นิติศาสตร ์ ๑ - - ๑ ๑ - - ๑ ๑ 



๖ 
 

คณะ หลักสูตรเก่า รวม 
(๑) 

หลักสูตร TQF รวม 
(๒) 

รวม (๑+๒) 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

๑๐. รัฐศาสตร ์ ๓ ๑ ๑ ๕ ๓ ๒  ๕ ๑๐ 

๑๑. พยาบาลศาสตร ์ ๑ - - - ๑ - - ๑ ๑ 

รวม ๕๐ ๒๑ ๑๒ ๘๓ ๔๓ ๒๗ ๑๑ ๘๑ ๑๖๓ 
 

 จากตารางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จ าแนกเป็นหลักสูตรเก่า
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๐ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๒๑ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๑๒ หลักสูตร  
รวมทั้งสิ้น ๘๓ หลักสูตร  ในจ านวนหลักสูตรเก่านี้ มีหลักสูตรที่คณะเสนอสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
แล้ว (แบบไม่สมบูรณ์ คือ ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร) จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 
 

 

 * กรณีที่ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่ขอปิด ยังต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นไป
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือ         
ปีการศึกษาท่ีขอปิดนั้น จะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษาอีกต่อไป 
 การปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ (TQF) มีหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วจ าแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๒๘ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๑ 
หลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ๘๓ หลักสูตร ในจ านวน ๘๓ หลักสูตร สกอ. ได้พิจารณารับทราบหลักสูตรแล้ว จ านวน ๕๕ 
หลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

               /ชื่อหลักสูตร… 

ที่ คณะ/หลักสตูร สาขาวชิา 
ปีการศึกษาที่
ปิดหลักสตูร 

สภาอนุมัติ 
เลขที่หนังสือส่ง 

สกอ. 
หมายเหตุ 

๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

๒๕๕๕ ๒๖ พ.ค. ๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๓๑  
ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ 

คงเหลือนักศึกษา 
จ านวน ๘ คน 

๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ๒๕๕๔ ๒๖ ก.พ. ๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๑๖๓  
ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๔ 

คงเหลือนักศึกษา 
จ านวน ๒ คน 

๓ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

๒๕๕๕ ๒๖ พ.ค. ๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๓๑  
ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ 

คงเหลือนักศึกษา 
จ านวน ๑ คน 

๔ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สังคมศาสตร์และการ
พัฒนา 

๒๕๕๖ ๒๗-ก.ค.-๕๖ สกอ.รับทราบปิด 
 ๖ มี.ค. ๕๗ 

คงเหลือนักศึกษา 
จ านวน ๖ คน 

๕ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต พัฒนบูรณาการ
ศาสตร ์

๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๓๑  
ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ 

คงเหลือนักศึกษา 
จ านวน ๒ คน 

๖ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

๒๕๕๒ ๑๗ มี.ค. ๕๐ สกอ. รับทราบปิด  
๘ ก.ค. ๕๑ 

คงเหลือนักศึกษา 
จ านวน ๖ คน 



๗ 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

 คณะเกษตรศาสตร ์       
๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร     ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕  
๑/๒๕๕๕ ๒๗-ส.ค.-๕๔ ๒๐-ธ.ค.-๕๕ 

๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์   ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๔ ๗-พ.ค.-๕๔ ๑๙-ก.พ.-๕๖ 

๓ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์   ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๔ ๗-พ.ค.-๕๔ ๒๒-มี.ค.-๕๖ 

๔ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนา
ชนบท  

ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๔ ๒๘-พ.ค.-๕๕ ๒๔-ก.ย.-๕๕ 

๕ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๒๔-ก.ย.-๕๔ ๑๗-ก.ค.-๕๖ 

 คณะวิทยาศาสตร์                       
๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา   ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ ๒๔-ก.ย.-๕๔ ๑๗-เม.ย.-๕๗ 

๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๔ ๒๖-ธ.ค.-๕๓ ๒๗-มิ.ย.-๕๔ 

๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๕ ๒๕-มิ.ย.-๕๔ ๑๗-เม.ย.-๕๗ 

๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  

ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔  ๑/๒๕๕๕ ๒๕-มิ.ย.-๕๔ ๒๘-ส.ค.-๕๗ 

๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยาง  

ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๕ ๒๕-มิ.ย.-๕๔ ๑๗-เม.ย.-๕๗ 

๑๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๕ ๒๗-ส.ค.-๕๔ ๒๙-มี.ค.-๕๖ 

๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์ ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓/๒๕๕๔ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ๓๐-พ.ค.-๕๕ 
๑๓ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ปรับปรุงพ.ศ. 

๒๕๕๕   
๑/๒๕๕๕ ๒๔-ก.ย.-๕๔ ๖-ธ.ค.-๕๖ 

๑๔ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรศึกษา   ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓  

๓/๒๕๕๓ ๓๑-ก.ค.-๕๓ ๕-มี.ค.-๕๖ 

๑๕ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ฟิสิกส ์ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๒๗-ส.ค.-๕๔ ๑๗-เม.ย.-๕๗ 

๑๖ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑/๒๕๕๓ ๒๗-มี.ค.-๕๓ ๑๗-ก.ย.-๕๓ 

๑๗ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕  

๑/๒๕๕๕ ๒๔-ธ.ค.-๕๔ ๓๑-มี.ค.-๕๗ 

       
/ชื่อหลักสูตร… 



๘ 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

๑๘ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตร ์ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๒๘-มิ.ย.-๕๖ 

๑๙ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตรศึกษา  ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑/๒๕๕๓ ๒๖-ธ.ค.-๕๓ ๑๗-มี.ค.-๕๔ 
๒๐ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  เคมี  ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ ๒๗-มี.ค.-๕๓ ๑๔-มิ.ย.-๕๔ 

๒๑ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  เทคโนโลยชีีวภาพ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ๒-ธ.ค.-๕๖ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์           
๒๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๑๓-ก.พ.-๕๖ 

๒๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๔-ต.ค.-๕๕ 

๒๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๑๙-พ.ย.-๕๕ 

๒๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๕-มี.ค.-๕๖ 

๒๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ  

ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๑๙-ก.พ.-๕๖ 

๒๗ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๕-มี.ค.-๕๖ 

๒๘ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต   

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปรบัปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๑๖-ม.ค.-๕๖ 

๒๙ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๑๖-ม.ค.-๕๖ 

๓๐ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต   

วิศวกรรมเคร่ืองกล  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๔-ต.ค.-๕๕ 

๓๑ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ๔-ต.ค.-๕๕ 

๓๒ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต   

วิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑/๒๕๕๓ ๒๗-มี.ค.-๕๓ ๑-พ.ย.-๕๓ 

๓๓ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑/๒๕๕๓ ๒๗-มี.ค.-๕๓ ๑-พ.ย.-๕๓ 

๓๔ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  

วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ภาค๑/๒๕๕๔ ๒๖-ก.พ.-๕๔ ๑๓-ธ.ค.-๕๔ 

๓๕ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๒๖-ก.พ.-๕๔ ๑๓-ธ.ค.-๕๔ 

       
 

      /ชื่อหลักสูตร… 



๙ 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

๓๖ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  

วิศวกรรมไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓๑-มี.ค.-๕๕ ๔-ต.ค.-๕๕ 

๓๗ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓๑-มี.ค.-๕๕ ๔-ต.ค.-๕๕ 

 คณะเภสัชศาสตร์           
๓๘ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารบริการ

สุขภาพ  
ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.-๕๕ ๑๗-ก.ค.-๕๖ 

๓๙ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 

ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.-๕๕ ๒๘-มิ.ย.-๕๖ 

๔๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชวีภาพ ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑/๒๕๕๗ ๒๒-ก.พ.-๕๗ ๙-ก.ค.-๕๗ 
๔๑ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  เภสัชศาสตร ์ ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๔ ๒๙-พ.ค.-๕๓ ๒๘-มิ.ย.-๕๖ 

 คณะศิลปศาสตร์      
๔๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 
ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ๖-พ.ค.-๕๗ 

๔๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต  การท่องเที่ยว  ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑/๒๕๕๔ ๒๕-ก.ย.-๕๓ ๑๖-มิ.ย.-๕๔ 

๔๔ ศิลปศาสตรบัณฑิต  การพัฒนาสังคม ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ๑๗-เม.ย.-๕๗ 

๔๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร  

ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๑/๒๕๕๖ ๓๐-มี.ค.-๕๖ ๑๘-ก.ค.-๕๗ 

๔๖ นิเทศศาสตรบัณฑิต  นิเทศศาสตร ์ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑/๒๕๕๕ ๓๑-มี.ค.-๕๕ ๒๘-ส.ค.-๕๗ 

๔๗ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๘-ม.ค.-๕๕ ๓๑-ต.ค.-๕๕ 

๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ ประวัติศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑/๒๕๕๖ ๑๑-พ.ค.-๕๖ ๙-ก.ค.-๕๗ 
๔๙ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ศึกษา ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑/๒๕๕๖ ๓๐-มี.ค.-๕๖ ๑๗-เม.ย.-๕๗ 
 คณะบริหารศาสตร์            

๕๐ บริหารธุรกิจบัณฑิต  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑/๒๕๕๓ ๓๑-ก.ค.-๕๓ ๒๐-ก.ค.-๕๔ 

 คณะแพทยศาสตร์           
๕๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตร ์ ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๔  
๑/๒๕๕๔ ๒๖-ธ.ค.-๕๓ ๓๑-มี.ค.-๕๗ 

    
 
 

  
 
 
 

 

      /ชื่อหลักสูตร… 



๑๐ 
 

    
อยู่ระหว่างรอการพิจารณา จ านวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี ้          

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

 คณะนิติศาสตร์             
๕๒ นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร ์ ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔ ๒๖-ธ.ค.-๕๓ ๒๗-เม.ย.-๕๔ 

 คณะรัฐศาสตร์           
๕๓ รัฐศาสตรบัณฑติ   การปกครอง ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔ ๒๖-ก.พ.-๕๔ ๑๘-พ.ย.-๕๔ 

๕๔ รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์   ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑/๒๕๕๔ ๒๖-ก.พ.-๕๔ ๑๘-พ.ย.-๕๔ 

 คณะพยาบาลศาสตร์            
๕๕ พยาบาลศาสตรบัณฑิต   การพยาบาล ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑/๒๕๕๓ ๒๘-พ.ย.-๕๒ ๗-ก.ค.-๕๓ 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ. รับทราบ 

 คณะเกษตรศาสตร ์     
 

 
๑ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๔-ก.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘ 

ลว ๗ เม.ย. ๕๗ 
 คณะวิทยาศาสตร์                

 
 

๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี   ปรับปรุง  ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓๑-มี.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘ 
ลว ๗ เม.ย. ๕๗ 

๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์  ปรับปรุง ๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๔ ๒๕-มิ.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๒๓๘๗ 
ลว ๒๗ พ.ค. ๕๗ 

๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ใหม่ ๒๕๕๗ ๑/๒๕๕๗ ๒๓-ก.พ.-๕๖ ศธ ๐๕๒๙/๒๓๘๗ 
ลว ๒๗ พ.ค. ๕๗ 

๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓-มี.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๒๗๓๓ 
ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๗ 

๖ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

เทคโนโลยชีีวภาพ   ปรับปรุง ๒๕๕๕   ๑/๒๕๕๕ ๓๑-มี.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๒๓๘๗ 
ลว ๒๗ พ.ค. ๕๗ 

๗ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  ฟิสิกส ์ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘ 
ลว ๗ เม.ย. ๕๗ 

 คณะเภสัชศาสตร์      
๘ เภสัชศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตร ์ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๑๗๔๓ 

ลว ๑๕ พ.ค. ๕๖ 
 
 
 
 

      
 

      /ชื่อหลักสูตร... 



๑๑ 
 

และ สกอ. ส่งหลักสูตรคืนเพ่ือให้แก้ไข จ านวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ 
 

/หมายเหตุ... 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ. รับทราบ 

 คณะศิลปศาสตร์      
๙ ศิลปศาสตรบัณฑิต  ประวัติศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๘๙๓ 

ลว ๓๐ เม.ย.๕๗ 
๑๐ ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาจนีและการ

สื่อสาร 
ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘ 

ลว ๗ เม.ย. ๕๗ 
๑๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทยและการ

สื่อสาร  
ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๙๒๗ 

ลว ๑ พ.ค. ๕๗ 
๑๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาญีปุ่่นและการ

สื่อสาร  
ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘ 

ลว ๗ เม.ย. ๕๗ 
๑๓ นิเทศศาสตรบัณฑิต  นิเทศศาสตร ์ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓๑-มี.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๑๘๙๓ 

ลว ๓๐ เม.ย.๕๗ 
๑๔ ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต  
การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘ 
ลว ๗ เม.ย. ๕๗ 

  คณะแพทยศาสตร์           
๑๕ แพทยศาสตรบณัฑิต   แพทยศาสตร ์ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๑๒๐๔ 

ลว ๑๗ มี.ค. ๕๗ 
๑๖ วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
ชีวเวชศาสตร์ ใหม่ ๒๕๕๗ ๑/๒๕๕๗ ๓๑-พ.ค.-๕๗ ศธ ๐๕๒๙/๔๐๘๐ 

ลว ๒๖ ส.ค.๕๗ 
  คณะศิลปประยุกตฯ์           

๑๗ ศิลปประยุกตบ์ัณฑิต การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ค.-๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๔๓๐๙ 
ลว ๕ ก.ย. ๕๗ 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

  คณะเกษตรศาสตร์             
๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖-พ.ย.-๕๔ ๑๒ มี.ค. ๕๗ 
 คณะบริหารศาสตร์      

๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปรับปรุง ๒๕๕๖ ๑/๒๕๕๖ ๑๙ ม.ค. ๕๖ ๑๒ มี.ค. ๕๗ 
๓ บัญชบีัณฑิต การบัญช ี ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๖ พ.ย. ๕๔ ๑๒ มี.ค. ๕๗ 
๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ปรับปรุง ๒๕๕๖ ๑/๒๕๕๖ ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑๒ มี.ค. ๕๗ 

๕ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑๒ มี.ค. ๕๗ 
 คณะรัฐศาสตร์      

๖ รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

การปกครองท้องถิ่น ปรับปรุง ๒๕๕๖ ๑/๒๕๕๖ ๑๑ พ.ค. ๕๖ ๒๑ มี.ค. ๕๗ 

๗ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๒๓ ก.ค. ๕๕ ๑๒ มี.ค. ๕๗ 



๑๒ 
 

หมายเหตุ : ประเด็นการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สกอ. ดังนี้ 
 ๑. ปรับการเขียนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  
 ๒. ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
(กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงแต่มีการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และเคยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเก่ามาก่อน ให้แนบ
หลักฐานเพื่อขออนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้) 
 ๓. ให้มีการส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นงานวิจัยที่ทันสมัย มีการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่ สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งหลักสูตรให้ใหม่ เนื่องจาก สกอ. ท าหลักสูตรสูญหาย 
จ านวน ๔ หลักสูตร ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งคณะทราบแล้ว และให้คณะจัดท าเล่ม มคอ. ๒ ฉบับ
สมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือเสนอ สกอ. พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

 

   

 และมีหลักสูตรยังไม่เสนอ สกอ. นับตั้งแต่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕  เนื่องจากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา คณะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท าให้การแก้ไขแบบ 
มคอ.๒ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ ได้แจ้งคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการส่งหลักสูตรโดยเร่งด่วน (ครั้งที่ ๕)  โดยให้คณะจัดท าเล่ม มคอ. ๒ ฉบับสมบูรณ์
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ส่งภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการปรับปรุง
หลักสูตร  (เนื่องจากเลยก าหนดระยะเวลา) และเสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป   
 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ในการรับรองหลักสูตร ต้องได้รับหนังสือรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ของคณะในการเปิดหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 
 
 
 

/๑.๒.๔  คดีปกครอง... 

ที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ประเภทหลักสตูร 
ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

สภาอนุมัติ 
สกอ. แจ้ง 
สูญหาย 

 คณะบริหารศาสตร์      
๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓ มี.ค. ๕๕ ๑๕ ก.ค. ๕๗ 
๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓ มี.ค. ๕๕ ๑๕ ก.ค. ๕๗ 
๓ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓ มี.ค. ๕๕ ๑๕ ก.ค. ๕๗ 
๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕ ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑๕ ก.ค. ๕๗ 



๑๓ 
 

 ๑.๒.๔  คดีปกครองหมายเลขด าที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ ระหว่าง 
    รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ที่ ๑ นายสุภชัย หาทองค า ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี  
  กับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี 
  นายชาติชาย  เมาลีชาติ   นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑.๑ เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร และ                 
นายสุภชัย หาทองค า  ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานี  เป็นคดีหมายเลขด าที่ บ.๒๗/๒๕๕๗  โดยฟ้อง              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้าง
ว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมิได้ด าเนินการตามข้อ ๖.๓ และ ๖.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และผู้ฟ้องคดีทั้ง
สองมีค าขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗                    
ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเสนอ
เพ่ือขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีในวาระต่อไป 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับหมายแจ้งค าสั่งเรียกให้             
ท าค าให้การของศาลปกครองอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  โดยศาลมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง               
ท าให้การแก้ค าฟ้องพร้อมพยานหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด และจัดท าส าเนาค าให้การพร้อมส าเนาพยานหลักฐานที่รับรอง
ส าเนาถูกต้องแล้วทุกหน้าทุกแผ่น อีกจ านวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมาย
แจ้งค าสั่งศาล  นอกจากนี้ศาลได้มีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปให้ถ้อยค า ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา                  
๑๐ นาฬิกา ที่ศาลปกครองอุบลราชธานี ห้องพิจารณาคดีที่ ๓ เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่ศาลจะมีค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ และได้ก าหนดประเด็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ท าค าชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการสรรหาอธิการบดีด้วย 

๑.๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปให้ถ้อยค าต่อศาลในวันไต่สวนดังกล่าว พร้อมกับยื่นค าชี้แจงคัดค้านค าขอทุเลาการบังคับฯและ
พยานหลักฐานต่างๆ ต่อศาล ซึ่งผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ถ้อยค าต่อศาลในประเด็น
ส าคัญในท านองว่า โดยปกติแล้วหากผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่ได้รับการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อจนกว่าจะมีผู้ได้รับการสรรหาให้เป็น
อธิการบดีมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถ้าหากศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมติของสภามหาวิทยาลัยฯ จะท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและขาดผู้บริหารที่จะ
บริหารจัดการตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัย การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ 
และการดูแลนักศึกษา ตลอดจนการก ากับด้านคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการบริหารจัดการ
และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพราะแม้สภามหาวิทยาลัยฯ จะตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนได้               
ผู้รักษาราชการแทนก็สามารถด ารงต าแหน่งได้เพียง ๖ เดือน แล้วจะต้องแต่งตั้งให้รักษาราชการใหม่ ประกอบกับ
อ านาจหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนไม่สามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว ไม่มีอ านาจเหมือน                   
ผู้ด ารงต าแหน่งจริง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ 

 
/๑.๔ ส าหรับ... 



๑๔ 
 

๑.๔ ส าหรับการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือลงวันที่               
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีด าเนินการยื่นค าให้การแก้ค าฟ้องแทน 
ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองตามกฎหมายต่อไปแล้ว 

๑.๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีหนังสือ                
แจ้งค าสั่งศาลเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามายังผู้ ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ แล้ว  โดยศาลปกครองอุบลราชธานีมีค าสั่งยกค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง               
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา  โดยให้เหตุผลว่า จากข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการมีมติ              
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นว่าหากศาลมีค าสั่งให้ก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
ชั่วคราวให้ระงับการน ารายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจเป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานและการบริการสาธารณะของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ อีกทั้ง ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าหากให้มีการเสนอผู้ได้รับ
การสรรหาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป จะท า
ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เพราะหากกระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปโดยมิชอบก็สามารถด าเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหม่
ได้ จึงยังไม่สมควรมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามค าขอในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล จึงมีค าสั่งยกค าขอของผู้ฟ้องคดีท้ังสอง 

๑.๖ ค าสั่งศาลปกครองอุบลราชธานีที่ให้ยกค าขอทุเลาการบังคับของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ดังกล่าว เป็นที่สุดและไม่อาจอุทธรณ์ได้ ตามความในข้อ ๗๓ วรรคสอง ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน          
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒   
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    
 

๑.๒.๕  รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
   แทนต าแหน่งว่าง  

   นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ นายไท  แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า                     
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหา วิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทคณาจารย์ประจ า ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า ว่างลง ๒ ต าแหน่ง นั้น   

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
แทนต าแหน่งว่างดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๗๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗  และให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกจากคณะมาประชุมเพ่ือเลือกกันเอง  เพ่ือให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทน
ต าแหน่งว่าง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งอธิการบดีได้ออกประกาศแต่งตั้งแล้ว ดังนี้ 

/ผู้แทนกลุ่ม… 



๑๕ 
 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้   ต าแหน่งอาจารย์    สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    
 

   ๑.๒.๖  รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์   
     นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี ประธานสภาอาจารย์ ขอลาออกจากการ
เป็นประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์  ประเภทผู้แทนทั่วไป  เนื่องจากมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนนักศึกษา และโครงการนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานสภาอาจารย์
และกรรมการสภาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นชอบการอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่มีการ
เลือกประธานสภาอาจารย์คนใหม่      

 ในการนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาอาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ เพ่ือด าเนินการเลือกประธานสภา
อาจารย์คนใหม่  โดยให้กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุมเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์                 
ซึ่งมีเสนอชื่อ ๓ คน แล้วให้กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุมเลือกประธานสภาอาจารย์ โดยการลงคะแนนเสียง             
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอาจารย์แทน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  ทั้งนี้  ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งก าหนดให้อยู่ ในวาระเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๖ วรรคสอง                 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ดังนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  ประธานสภาอาจารย์ มีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    
 

  ๑.๒.๗  แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี   
              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   น า เสนอที่ ป ระชุม เพ่ื อทราบ  ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ที่  ๑๒ /๒๕๕๗                       
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข                 
เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  

เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ดังนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม  

 
/๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ... 



๑๖ 
 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย  

๓.  นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศ
สัมพันธ์  

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๕.  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

๗.  นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้  เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้น
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ 
๑.  นายทรงพล อินทเศียร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ
กิจการภายใน  

๒.  นายนภดล พัฒนะศิษอุบล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน     

๓.  นายอรรถพงศ์ กาวาฬ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์              
คณะนิติศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์     

๔.  นางสาวกุลภา โภคสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิชาการ
บริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย 

ทั้งนี้  เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

/๑.๒.๘ ขอแสดงความยินดี… 



๑๗ 
 

  ๑.๒.๘  ขอแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล  
     Lifetime Achievement Award จากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย    
        (FAPA) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน 

และกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยเภสัชกรศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล            
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award  จาก
สหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (FAPA)  ในการประชุม The 25th Federation of Asian Pharmaceutical 
Associations Congress 2014  ณ เมือง Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia  ระหว่างวันที่   ๙ – ๑๒  ตุลาคม  
๒๕๕๗  นับเป็นเภสัชกรคนแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้  และได้รับเกียรติให้เป็น Plenary Speaker  ในการประชุม
ครั้งนี้ด้วย    
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๗   
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
                     

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๕๕  และขอบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ได้พิจารณาการขอเปิดรายวิชาใหม่ หมวดศึกษาทั่วไป  ให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กลับไปทบทวนหน่วยกิตของรายวิชา ๑๙๐๓ ๑๐๒  พฤติกรรมทางเพศและความ
ปลอดภัยทางเพศให้สอดคล้องกับเนื้อหา นั้น 
 การนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับ            
หน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๙๐๓ 
๑๐๒ พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  ๓(๓-๐-๖) 
  ๒. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ  
 
 
 

   /ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
  - 

 

  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
    ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ   รักษาราชการแทน             

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่ เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน                        
มีหลายอย่าง เช่น นโยบายของรัฐ ระบบการศึกษา คุณภาพของครู อาจารย์  ผู้สอน หนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์คือ ครูผู้สอน และเชื่อว่าหากครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาที่สอน ทักษะใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าและมีความเข้มแข็ง   

จากการส ารวจครูในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น ศิษย์เก่า               
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ครูโอลิมปิกวิชาการ  ครูโรงเรียนแกนน า ครูผู้สอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์      
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น พบว่า ครูวิ ทยาศาสตร์มีความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก                       
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาจ านวนมาก และส่วนใหญ่สนใจจะเรียนเนื้อหา (contents) วิทยาศาสตร์ การสอนและ               
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

จากการส ารวจหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดสอนใน             
คณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเรียนด้านศึกษาศาสตร์ โดยจะสอนและวิจัยในวิชาหลักสูตรและ            
การสอน ปรัชญาการศึกษา สถิติและการวัดผล การวิจัยการศึกษา เป็นต้น ขณะที่สถาบันอ่ืนที่สอนในคณะวิทยาศาสตร์ 
จะสอนวิชาปรัชญาและประวัติวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา และเน้นการวิจัย และ
เปิดสอนภาคปกติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ตรงกับความต้องการของครูทั้งหมด 

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของครู  อาจารย์ ผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา คณะอาจารย์                   
คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอเปิดหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (๕ วิชาเอก เคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ และคอมพิวเตอร์ศึกษา) หลักสูตรดังกล่าวจะผสมผสานระหว่างความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
และความรู้ทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น                
โดยเปิดสอนภาคปกติ (เสาร์และ/หรือ อาทิตย์) และภาคฤดูร้อน โดยก าหนดแผนการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา       
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

/ปีการศึกษาที่รับ... 



๑๙ 
 

ปีการศึกษาที่รับ จ านวนที่รับเข้า (คน) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
๒๕๕๘ ๒๕ ๒๕ 
๒๕๕๙ ๒๕ ๕๐ 
๒๕๖๐ ๒๕ ๗๕ 
๒๕๖๑ ๒๕ ๗๕ 
๒๕๖๒ ๒๕ ๗๕ 
รวม ๑๒๕  

ทั้งนี้กองแผนงานได้วิเคราะห์ ตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆตามที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้สรุปข้อมูลที่ต้องใช้
ประกอบการขออนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่แล้ว คณะมีความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ทั้งในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ความสอดคล้องของหลักสูตรกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ คือ อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๒. ความพร้อมของจ านวนอาจารย์ ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์                    
ปริญญาเอก ๕ คน ต าแหน่งอาจารย์ ๑ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ คน   

๓. ความพร้อมทางด้านทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ มีหนังสือ วารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนกว่า 
๑๑,๐๐๐ เล่ม   

๔. การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะจะมีรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ ใช้                   
ในการจัดการเรียนการสอนปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับ และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่
คณะสามารถรับนักศึกษาได้ร้อยละ ๘๐ คือสามารถรับนักศึกษาปีละ ๒๐ คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต             
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

    ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
     นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน-
จันทรสกุล  ให้ด ารงต าแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตั้ งแต่วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๕๖  นั้น                     
เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล               
จะครบสองปีตามระยะเวลาที่ก าหนดในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘   

ในการนี้   สภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๙ /๒๕๕๗ เมื่ อวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  มีมติยกเลิก                      
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย               
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับใหม่)  

/ดังนั้น... 



๒๐ 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับใหม่)                  
กองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามความในข้อ ๖                
แห่งข้อบังคับฯ  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสองคน  
๑.๑ ......................................................................  เป็นประธานกรรมการ 
๑.๒ ......................................................................  เป็นกรรมการ 

 ๒. อธิการบดี       เป็นกรรมการ 
๓. คณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน      

        ..............................................................................  เป็นกรรมการ 
 ๔. ประธานสภาอาจารย์      เป็นกรรมการ 

๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน 
       ...............................................................................  เป็นกรรมการ 

๖. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาจากบุคคลตาม (๑) 
  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังนี้ 

 

  ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 
      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ  
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
           อธิการบดี   
       ๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการ 

               คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
           ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  กรรมการ 
  ประธานสภาอาจารย์ 
           ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา                 กรรมการ  
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
   ๗. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์           กรรมการ   
       ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒.๒  การแต่งตั้ง... 



๒๑ 
 

   ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
     นายอรรถพงศ์  กาวาฬ   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์   น าเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการของ                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดในข้อ ๔ ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก หรือผู้อ านวยการศูนย์ เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือ
ผู้อ านวยการศูนย์ พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการศูนย์” แล้วแต่กรณี และด าเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ  แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ประกอบด้วย 

 

๑. อธิการบดี        เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ คน    

        ๒.๑ ...................................................................................   เป็นกรรมการ 
        ๒.๒ ...................................................................................    เป็นกรรมการ 

๓) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน            
        ๓.๑ ...................................................................................   เป็นกรรมการ 
              ๓.๒ ...................................................................................    เป็นกรรมการ 

๔) ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ  
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ   
      อธิการบดี 

  ๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์    กรรมการ   
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
  ๓. นางอรวรรณ  ชยางกูร      กรรมการ   

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์    กรรมการ   

      คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
   ๕. นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์     กรรมการ   

      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ   กรรมการ 
  ประธานสภาอาจารย ์
   
 
 
 

/๔.๒.๓  ขออนุมัติ… 



๒๒ 
 

        ๔.๒.๓  ขออนุมัติลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     นายอรรถพงศ์  กาวาฬ    รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้ง นายนท  แสงเทียน ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน มีความผิดปกติทางสายตา    
ต้องเข้ารับการรักษาตามค าแนะน าของแพทย์ จึงขออนุมัติลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                
ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน ต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

  มติที่ประชุม อนุ มัติ   ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ต าแหน่งคณบดี             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก  แต่ทั้งนี้ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จนกว่าการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเสร็จ  

 

     ๔.๒.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 นายอรรถพงศ์  กาวาฬ   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ นายนท  แสงเทียน  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต าแหน่งคณบดี            
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป  นั้น  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และ                     
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ก าหนดในข้อ ๕ ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่ง
คณ บดี  เหลื อ เวลาไม่น้ อยกว่ า  ๙๐  วัน   ให้ สภ ามหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรียกว่ า                    
“คณะกรรมการสรรหาคณบดี” และด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มี                
ความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอ               
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 

 

๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ คน     เป็นประธานกรรมการ 
           …………………………………………………………………………………..…………………… 

๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน       เป็นกรรมการ 
               ....................................................................................................................  

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒  คน             เป็นกรรมการ 
               ……………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์         เป็นกรรมการ  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังนี้ 

 
 
 

/๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์... 



๒๓ 
 

 

  ๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ   
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ   

      อธิการบดี 
  ๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

            คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   ๔. รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ    

     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
    ประธานสภาอาจารย์ 
 

    ๔.๒.๕  ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  จ านวน ๓ คน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี              
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา          
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒       
ข้อ ๕๐ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ า
หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. นางสาวจารวี  นามวิชัย รหัสประจ าตัว ๕๐๑๑๗๔๒๖ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม            
ในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๗๐ และมีบางรายวิชาในหมวดนี้ได้รับการประเมินผลรายวิชาล าดับขั้นเป็น F ซึ่งตาม
หลักสูตรที่ศึกษาก าหนดให้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับการประเมินผลรายวิชาล าดับไม่ต่ ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น 
นักศึกษาจึงยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา  
 ๒. นายวรรณศิลป์  เมืองจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๒๑๓๔๕๓๑๙๑ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากได้รับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๑.๙๕ ซึ่งตามข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดให้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๖๓ ซึ่งตามหลักสูตรที่ศึกษาก าหนดให้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือ
ได้รับการประเมินผลรายวิชาล าดับไม่ต่ ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา 
 ๓. นายอิสระ  บุตรพรหม รหัสประจ าตัว ๔๙๑๓๐๙๓๖ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากได้รับ          
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๗๗ และมีบางรายวิชาในหมวดนี้ได้รับการประเมินผลรายวิชา  
ล าดับขั้นเป็น F ซึ่งตามหลักสูตรที่ศึกษาก าหนดให้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับการประเมินผลรายวิชาล าดับ                
ไม่ต่ ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา 
 

  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 

/๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์... 



๒๔ 
 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๒.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
๒.๒ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 

 

 ทีป่ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
๑. ในการจัดท าเอกสารขอจบการศึกษา ควรระบุ เงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาของ            

แต่ละหลักสูตรด้วย เนื่องจากเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรแตกต่างกัน 
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การขอรับอนุปริญญา จะต้องมีการก าหนด

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และทบทวนค าว่า “ศึกษาและสอบผ่าน” ควรหมายถึง ต้องไม่ได้คะแนน F และอย่างน้อยควรได้
คะแนน D ขึ้นไป 

๓. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าหลักเกณฑ์การได้รับอนุปริญญาอย่างชัดเจน โดยควรพิจารณา
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบ 

 

  มติทีป่ระชุม        มอบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา 
กลับไปทบทวนการอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) 
จ านวน ๓ คน และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แล้วน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป  
 

 ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  จ านวน ๒๙๘ คน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี              
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา ได้
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ 
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับฯ           
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
อยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ืออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒๙๘ คน จ าแนกตามสังกัดนักศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๕๗ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑๒ คน 
๑.๒ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๕ คน 
๑.๓ สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
๑.๔ สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๙ คน 
๑.๕ สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๕ คน 
๑.๖ สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    

  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ คน 
  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๓ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน ๒๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
/๒.๑ สาขาวิชา... 



๒๕ 
 

๒.๑ สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์    
  วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๑๖ คน 

๒.๒ สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๕ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๖๖ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๖ คน 
๓.๒ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๗ คน 
๓.๓ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๒๗ คน 
๓.๔ สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑๖ คน 

   ๓.๕  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑๐ คน 
๔. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๖ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๔.๑ สาขาวิชา  การท่องเที่ยว จ านวน ๒ คน 
๔.๒ สาขาวิชา  ภาษาจีน จ านวน ๑ คน 
๔.๓ สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 
๔.๔ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๕๙ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร จ านวน ๙ คน 
๕.๒ สาขาวิชา  การจัดการ จ านวน ๑๗ คน 
๕.๓ สาขาวิชา  การจัดการการตลาด จ านวน ๑๓ คน 
๕.๔ สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป จ านวน ๔ คน 

๕.๕ 
สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ คน 

๕.๖ สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ านวน ๑๐ คน 
๕.๗ สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๕ คน 

๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน ๑๙ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์    

  วิชาเอก วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖ คน 
  วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน จ านวน ๑๓ คน 

๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จ านวน ๕ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ คน 

๘. คณะนิติศาสตร์  จ านวน ๕๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จ านวน ๕๑ คน 

๙. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
/๙.๑ สาขาวิชา... 



๒๖ 
 

๙.๑ สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     
  วิชาเอก การบริหารองค์การ จ านวน ๑ คน 
  วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 

๑๐. วิทยาเขตมุกดาหาร  จ านวน ๑๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๐.๑ สาขาวิชา  การจัดการ จ านวน ๒ คน 
๑๐.๒ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๐ คน 

 

มติที่ประชุม  อนุ มัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  จ านวน ๒๙๘ คน 
 

๔.๒.๗ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๖๗ คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี              
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา               
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓             
ข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับฯ           
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรที่นักศึกษา
สังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้  จึง ใคร่ขอเสนอเพ่ืออนุมัติปริญญา              
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๖๗ คน  จ าแนกตามสังกัดนักศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๗ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
๑.๒ สาขาวิชา  จุลชีววิทยา จ านวน ๑ คน 
๑.๓ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ คน 
๑.๔ สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ คน 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๑๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๔ คน 
๒.๒ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๓ คน 
๒.๓ สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน 
๒.๔ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๓ คน 

๓. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๑๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา  การท่องเที่ยว จ านวน ๗ คน 
๓.๒ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๔ คน 

๔. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ านวน ๑ คน 

    /๔.๒ สาขาวิชา... 



๒๗ 
 

๔.๒ สาขาวิชา  การบัญชี จ านวน ๒ คน 
๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๕.๑ สาขาวิชา  แพทยศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
๖. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ  จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๖.๑ สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ คน 
๗. คณะนิติศาสตร์  จ านวน ๑๘ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๗.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จ านวน ๑๘ คน 
๘. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน ๙ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๘.๑ สาขาวิชา  การปกครอง จ านวน ๖ คน 
๘.๒ สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     

 ๘.๒.๑ วิชาเอก การบริหารองค์การ จ านวน ๑ คน 
 ๘.๒.๒ วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น จ านวน ๒ คน 

๙. วิทยาเขตมุกดาหาร  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๙.๑ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ คน 

 

มติที่ประชุม     อนุ มัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๖๗ คน  

 

๔.๒.๘  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ส าหรับ 
 นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจ าตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี              
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็น
กรณีพิเศษให้แก่นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจ าตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึง
ใคร่ขอน าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๑ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจ าตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘ ได้รับอนุมัติปริญญาโดยไม่ได้รับ
เกียรตินิยมเนื่องจากเคยได้รับสัญลักษณ์ W  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  และคณะกรรมการประจ าคณะรับรองการส าเร็จการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  ๑.๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร  ยื่นค าร้องขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี โดยชี้แจงเหตุผลว่าเนื่องจากลงทะเบียนรายวิชา ๑๔๒๑๒๐๘ 
Academic English ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ซึ่งเป็นรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษตามแผนการลงทะเบียนของหลักสูตรที่
ศึกษา คือ หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว คณะ 
 
 

/แจ้งเปลี่ยนแปลง... 



๒๘ 
 

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ต้องศึกษาเป็นหลักสูตรเดียวกันนี้ฉบับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยตามหลักสูตรนี้ไม่ต้อง
ศึกษารายวิชา ๑๔๒๑๒๐๘ Academic English  ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นค าร้องขอถอนรายวิชา ซึ่งเป็นช่วงถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W ของภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชานี้  
  ๑.๓ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบพิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณี
พิเศษ  ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวาระพิเศษครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  เนื่องจาก
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบยกเลิกหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  และแจ้งขอย้ายนักศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรเดียวกันนี้ฉบับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗  แทน              
ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๑๙๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ๐๕๒๙.๑๕.๑/๒๑๘๕ วันที่            
๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 ๑.๔ การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการขอแก้ไขปริญญาที่สภาอนุมัติไปแล้ว 
๕๙ วัน (นับจากวันที่สภามีมติอนุมัติปริญญา คือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นับถึงวันที่คณะมีมติพิจารณาการให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนั้น อาศัยอ านาจตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวดที่ 
๑๓ ข้อที่ ๖๔ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
  ๑.๕ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจ าตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘ เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๕ ไม่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๖.๔ เนื่องจากเคยได้รับสัญลักษณ์ W จ านวน        
๑ วิชา และการขอปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษไม่เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๖.๖ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือเคยได้รับสัญลักษณ์ W             
ในรายวิชาใดหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ          
เกียรตินิยม ยกเว้น คณะกรรมการประจ าคณะของคณะเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   
 

 ทีป่ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ในการเสนอเอกสารประกอบวาระ ควรประกอบด้วย มติของคณะกรรมการประจ าคณะ 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขอแก้ไขจากคณะให้ชัดเจน 
๒. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบว่า มีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียน แล้วมีปัญหาในลักษณะนี้       

โดยตรวจสอบว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานี้กี่คน มีเกรดเป็นอย่างไร และมีปัญหาอย่างไร แล้วจะสามารถ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  มติที่ประชุม อนุมติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ส าหรับ 
นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร และมอบกองบริการการศึกษาด าเนินการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัย 
 

         ๔.๒.๙  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  ส านักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)  มีผู้ที่ผ่าน 

 
/เงื่อนไข.... 



๒๙ 
 

เงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๒๒ คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  ๒๑ คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒๑  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๔  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๙  คน 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์     
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๒  คน 

๓. คณะศิลปศาสตร์     
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จ านวน    ๒  คน 

 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  คน 
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์    

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จ านวน ๒๒ คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน   ๒๑ คน  และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 

   มติที่ประชุม         อนุมัติ ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) 

 

๔.๒.๑๐  ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์  ข้อบังคับ 
           ก าหนด  กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์  เหมือนมาตย์  คณะวิทยาศาสตร์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี           
ฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา               
กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์  เหมือนมาตย์  รหัสนักศึกษา ๕๑๑๑๘๐๐๐๒๖  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว อยู่
ระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 
 

/ตามโครงสร้าง… 



๓๐ 
 

ตามโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ ๓ ปีการศึกษา   
แต่ศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  นักศึกษารายดังกล่าวเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ใช้เวลาในการศึกษาเกิน ๖ ปีการศึกษา  ซึ่งเกินข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนด   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับ
ก าหนด กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

   มติที่ประชุม   อนุ มัติ  ขยายระยะเวลาการศึกษาเกิน เกณ ฑ์  ข้อบังคับก าหนด                
กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์  เหมือนมาตย์  คณะวิทยาศาสตร์ 

     

๔.๒.๑๑  ขอความเห็นชอบการขอขยายจ านวนรับนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช คณะวิทยาศาสตร์   

 

             ถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงไม่ต้องน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

๔.๒.๑๒  ขอความเห็นชอบการขอขยายจ านวนรับนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์   
เกิน  ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร  คณะวิทยาศาสตร์  

  

ถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงไม่ต้องน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น  

   ๔.๔.๑  ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
      อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า 
  ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่...) พ.ศ. …. 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี      
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๓  และสภาการพยาบาลได้รับรอง
หลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๓   
   ๒) การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง
มาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   

/๓) หลักสูตร… 



๓๑ 
 

    ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาโฮมิโอพาร์ธีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒  และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชกฤษีกาฯ นี้ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๒๙๕๙           
ลงวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพ่ือขอเพ่ิมเติมสาขาการพยาบาล และประกาศนียบัตรบัณฑิตและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้รอสภาวิชาชีพพยาบาลรับทราบหลักสูตรก่อน  ระหว่างนี้ มีหลักสูตรที่ขอแก้ไขชื่อ
ปริญ ญ าได้ แก่  ห ลั กสู ต รนิ เทศศาส ตรบัณ ฑิ ต  จึ งท า ให้ ร่ า งขอแก้ ไขฉบั บนี้ มี ชื่ อหลั กสู ต ร ๓  หลั กสู ต ร 
      สาเหตุการด าเนินล่าช้าเนื่องจาก การขอแก้ไขชื่อปริญญา หลักสูตรต้องได้รับการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการก่อน และหากมีองค์กรหรือสภาวิชาชีพก ากับต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพก่อน ซึ่งท าให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถเสนอขอแก้ไขล่วงหน้าได้ และมีขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ทั้งนี้ หลักสูตรที่เสนอนี้ ยังไม่มีชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบการขอเพ่ิมเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. …. โดยคงชื่อปริญญาเดิมท่ีผ่านการด าเนินการแล้วไว้ และเพ่ิมชื่อสาขาวิชาใหม่ ดังนี้ 
 

          (๔)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”   
(ข) โท เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ”นศ.บ.” 

(๖) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” 
 (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
(ก) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ”พย.บ.” 

     (๑๖) หลักสูตรอื่นๆ   
      (ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต” 

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบการขอเพิ่มเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (ฉบับท่ี ... ) พ.ศ. …  
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๔.๒  (ร่าง) แผนแม่บท… 



๓๒ 
 

  ๔.๔.๒  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหาร               
เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  และสานความต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ซึ่งสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๖ นั้น  

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีความต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สอดคล้องตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ ของประเทศไทย (ICT๒๐๒๐) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ตลอดจนครอบคลุมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และจัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาความเชื่อมโยงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ และแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ
จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และมาตรการ ตามนโยบายที่ก าหนด 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน                 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การก าหนดขอบเขตการพัฒนา/ปรับปรุง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจน
โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

   ที่ประชุมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
๑. ควรมีการเขียนเป้าประสงค์เกี่ยวกับด้านการน าไปใช้งานในจุดประสงค์หลักข้อที่ ๔  
๒. มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาคนในข้อที่ ๓ และ ๔ ควรย้ายไปอยู่ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ เป็นเรื่องของการพัฒนาคน ควรย้ายไปอยู่ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
๔. ควรตัดค าว่า “ไม่มีค่าใช้จ่าย” ออก ในร่าง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
 

/มติที่ประชุม... 



๓๓ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน  
 

 ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
        แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกท่ีปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์  
         ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรมคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  มีมติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุพิจารณา
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  
และมีมติที่ ประชุม เห็นชอบ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ             
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ 
 ๑. ให้ตรวจสอบการอ้างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
พ.ศ. ๒๕๓๔  ในวรรค ๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ 
 ๒. ให้เพ่ิมเติม ค านิยาม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก” เพ่ิม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ที่ไม่ได้
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
 ๓. ให้ตัด ข้อ ๕ การก าหนดอัตราค่าตอบแทนหรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ขึ้นกับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และความขาดแคลนของแพทย์ในสาขา
นั้นๆ โดยที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและวิทยาลัย 
 ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว จึงขอเสนอพิจาณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรแก้ไขรูปแบบประกาศให้
ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยข้อที่ ๑ ถ้าเป็นประกาศจะใช้ว่า ประกาศนี้ใช้บังคับกับบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น มีผลบังคับต้องไปอยู่ท้ายสุด เขียนว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  

  

๔.๔.๔  ขออนุมัติ ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
        อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์ พิทักษ์  ผู้ อ านวยการโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโครงการ
ที่ด าเนินการตามภารกิจเฉพาะด้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่  

/(๑) งบประมาณ... 



๓๔ 
 

 
(๑) งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน สกอ. ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
(๒) งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธะกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการน าองค์ 

ความรู้ ผลงานวิจัย และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ผ่านรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม ๖ รูปแบบคือ 

(๑) การบ่มเพาะวิสาหกิจ  
(๒) การบริหารจัดการสิทธิเทคโนโลยี  
(๓) การออกแบบนวัตกรรม  
(๔) การสร้างความร่วมมือภาคเอกชน  
(๕) การยกระดับห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนภาคเอกชน 
(๖) การพัฒนานักศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการ 

 

ทั้งนี้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ด าเนินกิจกรรมในลักษณะเป็นโครงการ ภายใต้ส านักงานบริหารการวิจัยฯ 
และมีคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นผู้ก ากับดูแล มีการใช้จ่ายงบประมาณตามประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๔” แต่บัดนี้เนื่องจากสถานการณ์
และภารกิจของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้
ขอปรับปรุงประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดปรากฏใน ประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยมีเหตุผลหลักของการขอปรับปรุงดังนี้  

(๑) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมนิยามที่จ าเป็น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาระงานมากขึ้น 
(๒) เพ่ือปรับปรุงอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๖ และให้สอดคล้องกับอัตราการใช้
จ่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์อื่นๆ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมติ ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
๑. งบ ป ระมาณ ของโครงการ อุทย านวิท ยาศาสตร์  ควร เป ลี่ ย น จากปี ก ารศึ กษ า                     

เป็นปีงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณมหาวิทยาลัย  
๒. รูปแบบของการจัดท าประกาศ ให้ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย              

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) และดูความเหมาะสมว่า ควรจะเป็นประกาศ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบ 

๓. ให้น าประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔” ดูเปรียบเทียบกับร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗” ว่าเป็นอย่างไร 

๔. มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและโครงสร้างในการบริหารจัดการเพ่ือประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานเฉพาะในลักษณะนี้ 

/มติที่ประชุม... 
 



๓๕ 
 

   มติที่ประชุม มอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
น ากลับไปทบทวนอีกครั้งและปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดท าร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๗” และด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แล้วน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 

๔.๔.๕  โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                     
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการเชื่อมโยง
การท างานวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย  ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการพัฒนานักวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพ้ืนที่  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ นั้น ระหว่างการ
ด าเนินงานตามความร่วมมือดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยมีการปรับระบบการท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีความ
คล่องตัวมากข้ึน สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ี (ศูนย์สารสนเทศชุมชน) สร้างนักวิจัยใหม่ที่สามารถท างานวิจัยเพื่อพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ ที่สามารถน าความรู้ที่เกิดจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือ
ติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง ๕ ขวบ ที่ท าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย
แล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อและขยายผลต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ข้างเคียง เป็นต้น 

จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอเสนอโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดเพ่ือท าความร่วมมือในระยะที่สอง  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาแนวทางการท างานงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทั้งพ้ืนที่ (Area-Based Collaborative Research) ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นจากฐานการท างานที่หลากหลาย
ของมหาวิทยาลัย  ภายใต้แนวคิด University Engagement  และการผลักดันงานวิชาการรับใช้สังคม 

ทั้งนี้ในช่วงเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา แต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดสรรเงินรายได้
เพ่ือพัฒนานักวิจัยและทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยแยกรายการ/โครงการ ได้ดังตาราง   

 

ล าดับ รายการ/โครงการ 
 ปีงบประมาณ  

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑ ทุนร่วมวิจัย สกว. ฝ่ายท้องถิ่น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - 

๒ ทุนวิจัยร่วม สกว. งานวิจยัเพื่อพัฒนาทั้งพืน้ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  

๓ ทุนวิจัยร่วม ๔ ฝ่าย เพื่อการบริหารจัดการน้ า ๒๕๕,๗๒๐ - - 
๔ โครงการทุนวิจัยรุน่ใหม่  ๘๕๕,๐๐๐ - ๔๐๒,๒๐๐ 

๕ โครงการสนบัสนนุการบริหารงานวิจัย ๗๖,๐๗๘ ๘๓,๒๙๕  ๙๘,๒๘๓  

๖ โครงการพัฒนานักวิจัย-การท าวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๘๔๐ ๒๗,๓๐๐ ๕๘,๐๒๕ 

๗ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- - ๑๐๕,๑๔๐ 

๘ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐  

  รวม ๒,๗๙๐,๑๙๓ ๗๑๓,๑๕๑ ๑,๗๐๑,๒๐๕ 
/โครงการ... 



๓๖ 
 

โครงการ “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”  ในที่นี้ เป็นการร่วมทุนเพ่ือพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตรา             
๑ : ๑ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีงบในการสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์เพ่ิมขึ้น  งานวิจัยภายใต้โครงการความ
ร่วมมือนี้ เป็นโครงการวิจัยที่สามารถด าเนินการสมัครรับทุนได้ทุกคณะในมหาวิทยาลัย  งบประมาณภายใต้โครงการนี้ 
นอกจากจัดสรรเป็นทุนวิจัยแล้ว  ยังรวมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนานักวิจัย  การจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือ
น าเสนอผลงาน  รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้วย 

นอกจากนั้นการได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยท าให้มหาวิทยาลัยมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนการร่วม
ทุนในลักษณะอ่ืนที่ขยายตัวมากข้ึน  อาทิ การร่วมทุนกับฝ่ายวิชาการของ สกว.  ที่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  มีเงินที่ต้อง
สมทบกับฝ่ายวิชาการท้ังสิ้น ๑,๓๐๕,๔๙๒ บาท   
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัด
กิจกรรมภายใต้ชื่อ“โครงการ ABC สัญจรสู่อุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ 
เมษายน  ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

 การท างานร่วมยังท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานของมหาวิทยาลัยในสื่อต่างๆ 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และท าให้หน่วยงานอ่ืนๆ รู้จักมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ท าให้สถาบันคลังสมองของ
ชาติ เมื่อจัดอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานวิชาการเพ่ือสังคม ครั้งที่ ๑ และ ๒  ได้เลือกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่
ศึกษาดูงาน  เพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงน าเงินรายได้
ที่ได้รับจัดสรรมารวมเป็นงบประมาณสมทบร่วมทุน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในระยะเวลา ๓ ปี เป็นการ
ลงทุนร่วมฝ่ายละ ๘ ล้านบาท รวม ๑๖ ล้านบาท  โดยแบ่งจ่ายงบประมาณเป็นรายปีของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
   ปีแรก จ านวน    ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)   

                  ปีที่สอง จ านวน     ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท)  
   ปีที่สาม จ านวน    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) 
ก าหนดกรอบสัดส่วนงบประมาณเป็นงบสนับสนุนการวิจัยร้อยละ ๘๐ งบบริหารจัดการโครงการร้อยละ ๒๐ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติวงเงินในการด าเนินงาน
โครงการ “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด” โดยการร่วมทุนวิจัยกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการและอนุ มัติวงเงิน ในการด าเนินงานโครงการ               
“ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด” โดยการร่วมทุนวิจัยกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามเสนอ 
 

๔.๔.๖  การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Partnership  
 Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of 

 Alberta ประเทศแคนาดา 
   นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ            
วิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ าโขง คณะศิลปศาสตร์ มีความร่วมมือการ
วิจัยเกี่ยวกับประเด็นลุ่มน้ าโขงด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะและมหาวิทยาลัย ในการนี้  ศูนย์วิจัยสังคม
อนุภาค 

/อนุภาค... 



๓๗ 
 

อนุภาคลุ่มน้ าโขง  ได้ด าเนินการพัฒนาเค้าโครงวิจัยกับ University of Alberta ประเทศแคนนาดา University of 
Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา, Universidade Federal University do Rio Grande do Sul ประเทศบราซิล 
และ หน่วยงานสนับสนุนทุนรัฐบาลประเทศแคนนาดา เค้าโครงงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้ความรู้พ้ืนบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรข้ามพรมแดน  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างลุ่มน้ าที่ส าคัญหลายแห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าอะเมซอน  
และลุ่มน้ าในเขตประเทศแคนาดา ทุนวิจัยดังกล่าวจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถานบันวิชาการนานาชาติกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ต่อเนื่อง
สามปี  

 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งมีเนื้อความส าคัญคือเงื่อนไขการ
ด าเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันผู้มีส่วนร่วมการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น และเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม 
และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗                    
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ ให้อธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามใน                
ข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๔.๗  การลงนามในบันทึกข้อตกลงการด าเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin-Madison  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ               
วิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะศิลปศาสตร์  ได้ขอความอนุเคราะห์มายังส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์เพ่ือด าเนินการเรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงการด าเนินการวิจัย  ระหว่าง University of Wisconsin-
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยร่วมกัน 
ภายใต้หั วข้อวิจัยชื่อ  “Fish and Fisheries Impacts of Development on Tributary Rivers of the Mekong 
River in Thailand” ซ่ึงผู้ร่วมโครงการวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการวิจัยทั้งสิ้น จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ 
หรือประมาณ ๕,๙๙๔,๗๖๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติทุนที่ 
๒๙.๙๗๓๘ บาทต่อ ๑ ดอลล่าร์สหรัฐ) จาก University of Wisconsin-Madison ผ่านมูลนิธิ Margaret A. Cargill 
Foundation โดยแบ่งจ่าย ๓ งวด ในระยะเวลา ๓ ปีของการด าเนินโครงการ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ซึ่งบันทึก
ข้อตกลงฯ ที่ได้เสนอมาเพ่ือพิจารณานี้ เป็นข้อตกลงในการรับทุนจ านวน ๒๐,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ เพ่ือด าเนินโครงการ
ช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จ  

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ  ซึ่งมีเนื้อความส าคัญคือเงื่อนไขการรับทุนของผู้ได้รับ ทุน 
คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ และเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงได้เสนอที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามได้ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ ให้อธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามใน                
ข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
/๔.๔.๘  ขออนุมัติ... 



๓๘ 
 

 ๔.๔.๘  ขออนุมัติแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗  
 นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า  คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนด  และสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการด้วยก็ได้ ซึ่งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ก าหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  ๑๙๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗            
เรื่อง  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       
ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอที่ประชุมเพ่ืออนุมัติแก้ไขค าสั่ง          
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในล าดับที่ ๑๒ ดังนี้ 

จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   เป็นเลขานุการ 
เป็น รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมดูแลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗      
             

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   วาระลับ 
 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ (ลับ) 
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๗  

  ๖.๒ ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
      ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ (ลับ) 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗  ก าหนดในวันเสาร์ที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุม... 
 



๓๙ 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 
 
 
 

..………....................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ) 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม และ 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 

ท่ีประชุมได้รับรองรายงานนีแ้ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 
 
 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พเิศษจอมจนิ จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 


